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Läsnä olleet jäsenet

puheenjohtaja

Gynther Timo
Honkanen Pekka
Hölttä Pepe
Kekkonen Esko
Kiesilä Outi
Kivisaari Markku
Kovanen Seppo
Kämppi Ari
Leppänen Susanna
Lindgren Ahti
Liukkonen Heikki
Luntta Pirkko
Manninen Jukka
Marttinen Timo
Mynttinen Maritta
Pöyry Vesa
Rantalainen Risto
Torniainen Laura
Väisänen Seija
Fanninen ,'ruhôni

Muut läsnäolijat Ruhanen Seppo
Lahdelma Petteri
lsokääntä Heikki
Matilainen Anne

Poissa Herrala Sigita
Honkanen Heidi
Pylkkänen Pentti

1 $ Kokous avattiin sekä todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2 S Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Juhani Manninen.
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varajasen

I varapuheenjohtaja
ll varapuheenjohtaja

varajasen
puheenjohtaja
Korjattu hallintolain 51 S:n mukaan

Hirvensalmi 12.4.2016
kunnanjohtaja &^- þ*¿?--
sivistystoimen johtaja Ahne Matilainen
elinkeinoasiamies pöytäk i rj anp i tä j ä
hallintojohtaja
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Anne Matilainen
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Aika

Paikka

Käsitellyt asiat:

11

12
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14

15
16

17
18
19

20
21
22

07.03.2016 klo 17.00- 17.48

Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali

Kokouksen laillisuus ja päätosvaltaisuus
Pöytäki rjan tarkastaj ien val itsem i nen
Tyójärjestykse n hyvä ksym inen
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-
mustoimipaikat
Kunnanhallituksen varajäsenen valitseminen
Eron myöntäminen Lea Pylkkäselle tarkastuslautakunnan varajä-
senyydestä/u uden va rajäsenen valitsem i nen
Vuoden 201 5 talousarvio n toteutum i nen/määrärahayl itykset
Aloitteet 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennus-
lain muuttamisesta
llmoitusasiat
Kiireellisenä käsiteltävät asiat
Valtuutettujen esittämät asiat

Julkipanotodistus
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 24.2.2016-14.3.2016
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Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika ls. C .ZOtO

Ðø la.tu (

Pirkko Luntta hani Manninen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 14.3.2016 ja 18.3.2016

ât^k"-\¿:
hallintojohtaja Anne Matilainen

Hallitus Valtuusto
ikirjaimettm

Lautakunta
Pöytäkirjantarkastajien
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS -kokouskutsun asia 11

Kvalt S 1117.3.2016

Esitys

Päätós

Kuntalain 54 $:n mukaan kokouskutsun valtuuston toimikauden
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohta-
ja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka
johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat on valittu.

Tästä kokouksesta on ilmoitettu 24.2.2016 päivätyllä kutsulla, joka
on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksijulkaistu
kunnan ilmoitustaululla, kunnârì www- kotisivuilla ja paikallisleh-
dessä Hirvensalmelainen on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja
paikasta.

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16.12.1996 8 g:n mukaan kutsu
valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhal-
lituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouk-
sesta annettava yleisesti tieto ju I kisten ku ul utusten i I moitusta u-
lulla.

Kuntalain 58 $:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen,
kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.

Todetaan kokouksen laillisu us ja päätösva ltaisu us

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet

I 
Lautakunta

I

I

I

I

Hallitus Valtuusto

?t



Viranomainen

HIRVENSALMEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Päivåmäärå

07.03.2016
Sivu

pörrArcR¡n
25

POYTAKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN -kokouskutsun asia 1 2

Kvalt S 1217.3.2016

Khall
esitys

Päätös

Pöytäkirja voidaan tarkastaa 1 1 .3.2016

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Valitti i n pöytäkirjanta rkastaji ksi Pi rkko Luntta ja J u han i Mann inen.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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TYÖJARJESTYKSEN HWÄKSYMINEN -kokouskutsun asia 1 3

Kvalt S 13/7.3.2016

Khall
esitys

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan asioiden
käsittelyjä rjestykse ksi.

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ETELA-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN LUOTTA-
MUSTOIMIPAIKAT - kokouskutsun asia 14

Khall S 1718.2.2016 Etelä-Savo n sosiaali- ja terveyspa lvel u iden kuntayhtymän perus
tamissuunnitelma on hyväksytty pääosassa kuntien valtuustoja ma
25.1 .2016. Kuntayhtymä perustetaan muuttamalla nykyisen Etelä-
Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus uuden kun-
tayhtymän perussopimukseksi.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymälle valitaan uusi valtuusto
ja hallitus. Sopimuksen mukaan aikaisemmin valtuuston toimikausi
päättyy 28.2.2016 ja aikaisemmin hallituksen toimikausi samalla,
kun uusi hallitus valitaan. Nykyisten luottamushenkilöiden ei tarvit-
se pyytää tehtävistään eroa, koska toimikausi päättyy perussopi-
muksen mukaisesti.

Asiassa edetään seuraavasti:
- Ma 25.1.2016 kunnat hyväksyvät perussopimuksen
- Tämän jälkeen puolueet sopivat paikkojen jaosta.
- Kunnat nimeävät uudet edustajat valtuustoon sovitun jaon mukai-
sesti helmikuussa 2016
- Uusi perussopimus tulee voimaan 1.3.2016.
- Uusi valtuusto kokoontuu valitsemaan uuden hallituksen maalis-
kuussa 2016

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymänvaltuusto,
johon jäsen ku ntien valtuustot va I itsevat ed ustajansa toimi kautensa
ajaksi. Perussopimuksen mukaan Hirvensalmelta valitaan kolme
henkilöä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta
vaaleissa saamaa ääniosuutta kuntalain 58 $:n mukaisesti. Kuntien
yhdistyessä kesken valtuuston toimikauden niiden asukasluvut las-
ketaan yhteen ja yhdistyneen kunnan valtuusto valitsee valtuus-
toon entisten tilalle uudet jäsenet toimikautensa ajaksi. Asukaslu-
kuna käytetään tilastokeskuksen vahvistamaa edellisen kalenteri
vuoden viimeisen päivän asukaslukua.

Kuntalain 76$ mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka71 $:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72
$:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (=valtion virkamies,
jo ka ho itaa vä I ittömästi ku n nal I ishal I i ntoa koskevia valvontatehtä-
viä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kun-

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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tayhtymän valtuustoon ja hallitukseen ei siten kannattaisi varita
henkilöitä, jotka ovat nykyisen Etelä-savon sairaanhoitopiirin palve-
luksessa tai sille siirtyvässä henkilöstössä ja tulevat vaalikelvotto-
miksi viimeistään 1.1.2017. Lisäksi valinnoissa tulee huomioida ta-
sa-arvolain edellytys, jonka mukaan molempia sukupuolia tulee olla
vähintään 40%.

Nyt valittavan kuntayhtymän valtuuston toímikausi kestää näillä nä-
kymin toukokuun 2017 loppuun riippuen siitä, siirretäänkö kunta
vaaleja vielä eteenpäin maakuntauudistuksen vuoksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Etelä-savon
sosiaali- ja terveyspa lvel u iden ku ntayhtymän va ltu ustoon ko lme
jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsen.

Kvalt S 14 /7.3.2016
Khall
esitys

Päätös

Päätös Hyväksyttiin

Ku n nanva ltu usto val itsee Etelä-savon sosiaa I i- ja terveysparveru i-
den kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja kullekin jäseneile
henkilökohtaisen varajäsenen.

Keskustelun aikana Ahti Lindgren esitti seuraavaa:
Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen
Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen
Sirpa-Helena Pesonen, varsinainen Ari Kämppi, varajäsen

Pepe Hölttä esitti varsinaiseksi jäseneksi Juhani Mannista

Pirkko Luntta pyysi neuvottelutaukoa ryhmien puheenjohtajille.
Puheenjohtaja totesi, että pidetään viiden minuutin tauko. Kokous
jatkui klo 17.12. Neuvottelutauon jälkeen todettiin, että kokous jat-
kuu.

Koska ehdotettuja oli enemmän kuín valittavia paikkoja, puheen-
johtaja totesi, että järjestetään vaalija valitaan vaalitapa.
Pepe Hölttä esitti, että menettelytapa on suhteellinen vaali. Vartuu-
tetuista kuusi (Pepe Hölttä, Juhani Manninen, Seppo Kovanen,
Susanna Leppänen, Pekka Honkanen, Markku Kivisaari) äänesti
suhteellisen vaalin puolesta ja vaalitavaksi valittiin suhteellinen
vaali.

Vaal i lauta kun nan m uodostavat ku nna nvaltu uston kokou ksessaan
21.1.2013 nimittämä vaalilautakunta: Esko Kekkonen pj, pepe
Hölttä vpj, Pirkko Luntta ja sihteeri hallintojohtaja.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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Pirkko Luntta, Esko Kekkonen ja Pepe Hölttä ilmoittivat ehdokkuu-
tensa muodostamasta esteellisyydestä ja heidän tilalleen vaalilau-
takuntaan otettiin varajäsenet Markku Kivisaari, Maritta Mynttinen
ja Pekka Honkanen. Puheenjohtajaksi valittiin Markku Kivisaari.

Puheenjohtaja totesi, että toteutetaan suhteellinen vaali Eterä-
savo n sosiaal i- ja terveyspalvelu iden ku ntayhtymä n luottamusto i-
mipaikoista.
Ehdokaslistoja varten puheenjohtaja pyysi nimittämään vaariasia-
miehet, jotka toi m ittavat ehdokasl istat pu heenjo htajal le.
Puheenjohtaja julisti viiden minuutin kokoustauon. Kokous jatkui
17.19.

Kokoustauon päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on toimitettu
kaksi ehdokaslistaa.
Puheenjohtaja asetti uuden kokoustauon vaalilautakunnan työs-
kentelyä varten. Vaalilautakunnan tarkastettua ehdokasristat ja
m uodostettua n i istä ehdokasl istojen yhd istelmä n palasi vaalila uta-
kunta saliin ja kokous jatkui.
Ehdokaslistojen yhdistelmä asetettiin näkyviin ja luettiin ääneen
valtuutetuille.

Ehdokaslistat:

Nro 2:
Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen
Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen
Sirpa-Helena Pesonen, varsinaínen Ari Kämppi, varajäsen

Nro 3:
Juhani Manninen, varsinainen Pepe Hölttä, varajäsen

Pu heenjohtaja mää räsi vaa I ilautaku nnan sihteerin jakamaan ää-
nestysli put valtu utetui I le.
Aänestys toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä. valtu utetut pa-
la uttivat äänestysliput n i men h uutojärjestyksessä valtuuston si htee-
rin pitäessä kirjaa äänestäjistä.
Aänestyksen jälkeen puheenjohtaja asetti kokoustauon äänten
laskemisen ajaksi. Vaalilautakunta poistui salista.
vaalilautakunnan laskettua äänet se palasi saliin ja kokous jatkui
ja äänestyksen tulos ilmoitettiin valtuustolle.

Etelä-savon sosiaali- ja terveyspalveluíden kuntayhtymän ruotta-
mustoimipaikkavaalissa annettiin 20 ääntä, joista ehdokaslista 2
sai 14 ääntä ja ehdokaslista 3 sai 6 ääntä.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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Tulos:
Heidi Honkanen, vars., Esko Kekkonen, vara
Pirkko Luntta, vars. Jyrki Selenius, vara
Juhani Manninen, vars., Pepe Hölttä vara
Sírpa-Helena Pesonen, vars., Ari Kämppi, vara

Vertailuluku
14
7
6
4,67

Puheenjohtaja vahvisti tuloksen seuraavasti:
Etelä-Savon sosiaal¡- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luotta-
mustoimipaikkoihin valittiin
Heidi Honkanen, varsinainen Esko Kekkonen, varajäsen
Pirkko Luntta, varsinainen Jyrki Selenius, varajäsen
Juhani Manninen, varsinainen Pepe Hölttä, varajäsen

Hyväksyttiin. Pirkko Luntta jätti eriävän mielipiteen päätöksestä
Liitteenä 4 kirjallisena toimitettu eriävä mielipide.

Pöytåkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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KUNNANHALLITUKSEN VARAJASENEN VALITSEMINEN - kokouskutsun asia 15

Khall 52218.2.2016 Kunnanvaltuusto on päätöksellään 25.1.2016 S 6 myöntänyt Ris-
to Pesoselle eron kunnanhallituksesta ja valinnut uudeksijäse-
neksi kunnanhallitukseen Pentti Pylkkäsen. Pentti Pylkkänen oli
Risto Pesosen varajäsen kunnanhallituksessa.

Ku n na nhall itus esittää ku nnanvaltuustol le, että se va I itsee varajä-
senen kunnanhallitukseen Pentti Pylkkäsen tilalle.

Päätös Hyväksyttiin

Kj

Kvalt 515 /7.3.2016
Khall
esitys

Päätös

Ku n nanva ltuusto val itsee varajäsenen kun nan hallitukseen Pentti
Pylkkäsen tilalle.

Ku n nanha llituksen va rajäseneksi Pentti Pylkkäsen ti lalle va I ittíin
Ari Kämppi.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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ERON MYÖNTAMINEN LEA PYLKXÄSCIIE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJA-
SENYYDESTA/UUDEN VARAJASENEN VALITSEMINEN _ KOKOUSKUTSUN AS|A 16

Khall S 19/ 8.2.2016

Kj

Päätös

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 S 51
val i n n ut Lea Pylkkäsen tarkastusla uta ku n nan va rãjäseneksi.

Kuntalain mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole
kunnanhallituksen jäsenen läheinen.

Kunnanhallítus esittää kunnanvartuustolle, että se myöntää eron
Lea Pylkkäselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valit-
see va rajäsenen tarkastusla uta kuntaan hänen ti lal leen.

Kunnanhallitus esittää kunnanvartuustolle, että se myöntää eron
Lea Pylkkäselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydéstä ja valit-
see varajäseneksi tarkastuslautakuntaan hänen tilalleen Riikka
Långin.

Kvalt 516 /7.3.2016
Khall
esitys

Kunnanvaltuusto myöntää eron Lea pylkkäselle ja valitsee Riikka
Lång in varajäseneksi tarkastuslautakuntaa n.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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VUODE N 20 1 5 TALOUSARVI ON TOTE UTU M I N E N/MnÄnnnnnAyl tTyKS ET - kokous
kutsun asia 17

Khall S 30 / 29'2.2016 Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2Olstalousarvioon määrära-
hat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että
käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä 37s 1 57,16
euroa.

Liite 1

Käyttötalouden nettomenot toteutuivat g9, I -prosenttisesti tu lojen
toteud uttu a 1 05,2-prosenttisesti ja menojen gg,s -prosenttísesti.

Määrärahayl itykset käyttöta lo udessa johtu ivat seu raavista tekijöis-
tä:

Tehtäväalue ylitys €

1l Tilintarkastus 14g,17
Yl itys johtuu arvioitua suurem m ista koul utuskustann u ksista.

2-5 Vapaa-aikapalvelut 12 36T,Ss
Ylitys koostuu suurimmaksi osaksi urheilukentän ja urheilukentän
huoltorakenn ukset poistoista.

4-2 Sosiaali- ja terveyspalvelut 247 S3g,4g
Yl itys johtuu sosiaal i- ja terveyspalvel u iden arvio itua suu rem m ista
kustannuksista.

49 Erikoissairaanhoito 47 703,6g
Ylitys johtu u erikoissa iraanhoidon arvioitua suu remmista kustan-
nuksista.

5l Kiinteistötoimi 6T 3gg,27
Kiinteistötoimen käyttötalo us ylitys jo htuu Ku nnanvi raston kattora-
kenteiden ym. rakentamiskustan nuksista, jotka on ki rjattu tili npää-
töksessä kokonaan käyttötalouteen. Määrärahauaraús oli inves-
tointiosassa joka jää nyt käyttämättä. Toisaalta kiinteistötoimen
tulot ovat taloussuunnitelmaa suuremmat.

Määrárahaylitykset investointiosassa johtuvat seuraavista tekijöis-
tä:

85 Tekninen päävastuualue
Julkinen käyttöomaisuus, liikenneväylät 3 561,g3
Ylitys johtuu Junnankujan rakentamisesta, jonka urakka-aika on
kesäkuun loppuun 2016.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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92 lrtain oma¡suus
Tekn. ltk:n irtain omaisuus
Ylitys johtuu kalustohankinnoista.

338,85

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2015 talous-
arvion ylitykset ja määrärahamuutokset ja esittää ne kunnanval-
tuuston hyväksyttäviksi.

Päätös Hyväksyttiin

Kj

Kvalt 17Sl 7.3.2016
Liite 2 Khall

esitys
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2015 talo-
usarvio yl itykset ja määrärahamuutokset.

Päätös Hyväksyttiin

Kokoomuksen valtuustoryhmä pyysi selvitystä v. 2015 talousarvi-
on määrärahaylityksistä kohdasta 42 Sosiaali- ja terveyspalvelut
seuraavaan kunnanvaltu uston kokoukseen. Selvityspyyntö I i ittee-
nä 5.

Pöytákirjantarkastajien nimikirjaimet
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ALOITTEET 2015 - kokouskutsun asia 1B

Khall 34 5129.2.2016 Kuntalaki 23 S 1 mom, Aloiteoikeus

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöl-
lä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo-
ritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuo-
dessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Liite 4

Kj

Valtuuston työjärjestys 5 S 3 mom. Valtuutettujen aloitteet:
Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä
esitettävä va ltu usto I le I uettelo va ltuutettujen tekem istä ja ku nnan-
hall itu kselle lähetetyistä a loitteista, joita valtu usto ei edel I isen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Ku n na nhal litus saattaa a loiteluettelon ku n nanvaltu usto I le tiedoksi

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä nro 3 olevan aloiteluettelon
tiedoksi.

Päätös

Kvalt 18 S/ 7.3.2016
Liite 3 Khall

esitys

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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Lautakunta
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I

Hallitus Valtuusto
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HALLITUKSEN ES ITYS EDUSKU N NALLE LAE I KS I MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAI NMUUTTAMISESTA - kokouskutsun asia 19

Khall

Päivämäärä

07.03.2016

S 33/ 29'2'2016 Esityksessä ehdotetaan muutettavaksí maankäyttö- ja rakennus
lakia sekä kumottavaksi kevennettyjen ratentami.- ¡ä r"auamää_
räysten kokeilusta annetun lain poikkeamisvaltaa tosteva sään
nös. Esityksen mukaan elinkeino-, tiikenne- ja ympárìstokeskuksil_
le nykyisin ku u luva poikkeam istoim iva lta si¡ rretiaiåiin kokonaan
kunnille. Lisäksi alueeilisen poikkeamisen soveltamisalaa ehdote_
taan laajennettavaksi koskemaan myös asemakaava-alueella
olemassa olevan liike- tai toimistoraúennuksen tirojen muuttamísta
asu in käyttöön tai mu uh u n ympäristöhäiriötä a iheutiamattomaan
käyttöön. Hirvensalmen kunnan osalta muutos koskee MRL 121ja 172 & vaikutusta jonka mukaan poikkeamisvalta on ollut ELy-
keskuksílla.

171 S (korvaa nykyiset 171 ja 172 S tiite 3

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset Kunta voi eri
tyisestä syystä hakemuksesta myöntaa poit<teamíseÀ tässä laissa
säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toi
menpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai
muusta rajoituksesta. poikkeamista ei kuitenkãun,"á myöntää,jos se:

1) aiheuttaa haíttaa kaavoitukseile, kaavan toteuttamiseile tai aru-
eiden käytön muulle järjestämiseile;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoítteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista; taí

4) iohtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin
aiheuttaa merkittäviä ha itallisia ympäristö- tai m uita va i kutuksia.

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan mer-
kittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista
asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo ra-
kennetulle alueelle.

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista
säännöksistä eikä 137 $:ssä säädetyistä rakeÀnusluvan erityisistä
edellytyksistä su un n itteluta rvealueelia.

I':lårnr I ?L

Pöytäkirjantarkastajien

Hallitus Valtuusto
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Liite 3

Kvalt 19 S/ 7.3.2016
Khall
esítys

Päätös

valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
poikkeamista koskevasta hakemuksesta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016

Naapurikuntien osalta on valmisteiila muutoksia, joissa päätösval-
ta poikkeamisiin on viranhaltijalra. ELy- keskuksen toimivallassa
olleita poikkeamispäätökset Hirvensalmen kunnan alueella 2o1o -
2015 aikana on ollut kaikkíaan 14 kpl.

Hi rvensa I men kunnan hall itus päättää esittää kun nanvaltu usto I le,
että MRL 171 S mukainen poikkeamisvarta on rakennustarkasta-
jalla.

Päätös Hyväksyttiín.

Kj

Kunnanvaltuusto hyväksyy että MRL 121 S mukainen poik-
keamisvalta on rakennustarkastajalla.

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet

luutar<unta Ilt
Hallitus Valtuusto
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ILMOITUSASIAT - kokouskutsun asia 20

Kvalt 20 S/ 7.3.2016 Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien 
î ül,,:?'füj

I

I

I

Hallitus Valtuusto
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KIIREELLISENÄ XnSlfelfnVAT ASTAT- kokouskutsun asia 21

Kvalt 21 S/ 7.3.2016 Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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VALTUUTETTUJEN ESITTÁMAT ASIAT - kokouskutsun asia 22

Kvalt 22 Sl 7.3.2016 Ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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HIRVENSALMEN KUNTA

KUNNANVALTUUSTO
Kokouspä ivämäärä 07 .03.201 6

Valitusviranoma¡nen

Valitusaika

Muutoksenhakukiellot

VALITUSOSOITUS

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla kirjallisesti ltä-
Suomen hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja
kunnan jäsen. Hallintovalítuksessa valitusoikeus on ainoastaan asianosaisellá.

Kunnallisvalitus SS 14-f O, 19

Hallintovalitus gg

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaantia seuraavasta päivästä lukien. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisena art<ipai-
vänä tämän päivän jälkeen.

Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Kunnallisvalituksessa asian-
osaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä. Hallintovalituksessa asianosaiselle toimitetaan tiedoksiañto todisteel-
lisesti saantitodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti näh-
täville.

Valituksen on oltava perillä viimeístään viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan päättym istä.

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain g1 $:n mukaan saa tehdä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

ss 11 -13,17-18,20-22

Hallintolainkäyttölain 15 $: valitusta ei saa tehdä seuraavista päätöksistä

Perusteet:ss

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
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Valituskirje, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjeessä on ilmoitettava,

Osoite

- valittajan nimi, ammattija postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet
- että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen (Kuntal 90 S).

Valituskirjeeseen on liitettävä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettu jäljennös, valituksen perusteena olevat asiakirjat sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tíedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta.

Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laati-
jan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

Valituskirje on toimitettava valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valituskir-
jeen voi lähettää postitse tai lähetín välityksellä.

ïuomioístu i nten ja erä id en oi keushallintovi ranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain (145512014) nojalla muutoksenhakijalta
peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 250,00 €.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianomainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
va I ituski rjel mäko hta i nen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744, Puistokatu 29,70101 Kuopio
sähköposti : ita-suomi. hao@oikeus.fi
faksi: 029 56 42501

Aukioloaika klo 8.00 - 16.15

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
I Lautakunta
I

I

I

I

Hallitus Valtuusto
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